


питань концептуального значення, зокрема й загальні аспекти реформування 
правових засад діяльності митних органів, підґрунтям яких є філософія 

людиноцентризму. У світлі вищевикладеного очевидна актуальність і 

нагальна необхідність дослідження адміністративно-правових засад 

організації, компетенції та порядку діяльності митних органів саме з позиції 

людиноцентристської концепції.

Попри наявність цілої низки робіт, написаних в різні історичні етапи, і 

присвячених діяльності органів публічної адміністрації загалом і митних 

органів зокрема (роботи О.Ф. Андрійко, Д.В. Архієрейський, В.Б. Авер’янов, 

О.М. Бандурка, Т.І. Білоус-Осінь, Ю.П. Битяк, Г.В. Бобрижна, О.Г. Бондар, 

М.Ю. Віхляєв, Л.М. Давиденко, Є.В. Додін, Є.В. Гармаш, Ф.Л. Жорін, 

О.В. Іванов, І.М. Квеліашвілі, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, 

В.Т. Комзюк, Б.А. Кормич, О.В. Кузьменко, Ю.Д. Кунєв, Є.В. Курінний, 

Д.В. Лученко, П.С. Лютіков, А.В. Мазур, А.В. Макаренко, Р.С. Мельник,

0 . 1. Миколенко, Р.В. Миронюк, В.Я. Настюк, А.М. Новицький, Ю.В. Оніщик, 

Д.В. Приймаченко, С.В. Продайко, В.В. Прокопенко, Т.О. Проценко,

1. М. Романенко, Д.О. Сагарьова, О.В. Сєрих, О.П. Федотов, В.В. Ченцов, 

О.В. Чорна, І.С. Шулатова, М.Г. Шульга, І.П. Яковлев та інші) до цього часу 

відсутнє комплексне дослідження, що присвячене науковому осмисленню 

аксіологічних аспектів реформування органів, які реалізують державну 

митну політику, як складової частини системи публічного адміністрування.

Додатковим свідченням актуальності дослідження є відповідність його 

проблематики положенням Концепції адміністративної реформи в Україні, 

упровадженої Указом Президента України від 22 липня 1998 р. №810, а 

також відповідає Основним науковим напрямам та найважливішим 

проблемам фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і 

гуманітарних наук на 2014-2018 рр., затвердженим Постановою Президії 

Національної академії наук України від 20 грудня 2013 р. № 179 (зокрема, п. 

3.4.2.5), та Перспективним напрямам кандидатських і докторських 

дисертацій за юридичними спеціальностями, затвердженим Рішенням 

Президії Національної академії правових наук України від 18 жовтня 2013 р.
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з
№ 86/ 11.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Робота, запропонована А. Б, 

Масловою, характеризується системним підходом до предмету дослідження.
А '

Структурно дисертація складається з анотації, змісту, вступу, дев’яти
в

підрозділів, логічно об’єднаних у чотири розділи, висновків, списку 

використаних джерел та додатків.

Структура дисертації повністю відповідає цілям і завданням 

дисертаційного дослідження, дозволяє послідовно розглянути всі проблеми, 

визначені автором. Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, 

підтверджується також критичним аналізом наявних наукових джерел 

юридичного, технічного, методологічного, філософського спрямувань з 

проблематики функціонування органів публічного адміністрування. Список 

літератури містить 445 джерел.

Високий ступінь достовірності і наукової обґрунтованості результатів 

виконаного дослідження забезпечено також використанням відповідних 

методів наукового пізнання (загальних та спеціальних).

Як основний загальнонауковий метод використовувався діалектичний 

метод наукового пізнання, завдяки якому здійснено аналіз теоретико- 

методологічного підґрунтя дослідження публічного адміністрування у сфері 

митної справи в сучасних умовах державотворення, а також розкрито 

публічне адміністрування як функціональну сферу діяльності органів, що 

реалізують державну митну політику.

Історико-правовий метод дослідження застосовано автором під час 

узагальненого аналізу ретроспективи становлення сучасної системи органів, 

які реалізують державну митну політику. За допомогою логіко-семантичного 

методу поглиблено понятійно-категоріальний апарат, зокрема встановлено 

сутність термінів «публічна адміністрація», «суб’єкти публічного 

адміністрування» та інших правових категорій.

Метод групування та системно-структурний підхід дали змогу 

з’ясувати внутрішню структуру системи публічного адміністрування та



здійснити класифікацію відповідних суб’єктів. Методи моделювання, 

аналізу й синтезу були використані для розроблення пропозицій щодо 

вдосконалення законодавства в цій сфері.

Все це дозволило дисертантці сформулювати ряд важливих наукових 

положень, висновків та рекомендацій.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації не викликає сумнівів. 

Положення дисертації ґрунтуються на фундаментальних теоретичних 

дослідженнях, висновки є достовірними і обґрунтованими та базуються на 

теоретичних судженнях автора. Наукова новизна одержаних результатів 

дисертації визначається тим, що вона є одним із перших у вітчизняній 

адміністративно-правовій науці цілісних комплексних досліджень, що 

присвячені науковому осмисленню аксіологічних аспектів реформування 

органів, які реалізують державну митну політику, як складової частини 

системи публічного адміністрування.

Зміст і структура дисертації відповідають загальній логіці 

дослідження та спрямовані на досягнення мети та вирішення завдань 

дослідження.

Розділ 1 «Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження публічного 

адміністрування у сфері митної справи в сучасних умовах державотворення» 

складається з двох підрозділів. У підрозділі 1.1 «Методи наукового 

дослідження органів, що реалізують державну митну політику: філософсько- 

правовий аспект» розкрито систему методів наукового пізнання обраного 

автором предмета дослідження, охарактеризовано гносеологічні інструменти 

таких основних методологічних підходів, як системний, синергетичний, 

антропологічний, герменевтичний. У підрозділі 1.2 «Концепція 

людиноцентризму в адміністративному праві: передумови виникнення, зміст 

та нормативна основа» надано сутнісну характеристику зазначеної концепції, 

визначено її значення для сучасної держави, а також приділено увагу 

правовому забезпеченню.
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Розділ 2 «Публічне адміністрування як функціональна сфера 

діяльності органів, що реалізують державну митну політику» складається з 

трьох підрозділів. У підрозділі 2.1 «Публічна адміністрація: системний аналіз 

категорії» окреслено етапи системного аналізу досліджуваної категорії, 

сформульовано ознаки публічної адміністрації як системи. Підрозділ 2.2 

«Суб’єкти публічного адміністрування: поняття та різновиди» містить 

авторську дефініцію категорії «суб’єкти публічного адміністрування». У 

підрозділі окреслено характерні риси відповідних суб’єктів, надано їх 

систему. У підрозділі 2.3 «Поняття та умови ефективності діяльності 

суб’єктів публічного адміністрування: адміністративно-правовий вимір» 

автор на основі аналізу думок учених розмірковує про природу ефективності 

публічного адміністрування, доходить висновку про те, що загалом у фокусі 

уваги дослідників перебуває саме соціально-економічний вимір 

результативності діяльності публічної адміністрації з відповідними 

показниками економічного й суспільного характеру, доходить 

обґрунтованого висновку, що ефективність публічного адміністрування має, 

безумовно, комплексний і багатогранний характер.

Розділ 3 «Органи, що реалізують державну митну політику, у системі 

органів публічної адміністрації: організаційні та праксеологічні аспекти» 

складається з двох підрозділів.

У підрозділі 3.1 «Адміністративно-правовий статус та порядок 

діяльності органів, що реалізують державну митну політику» досліджено 

адміністративно-правові засади організації, компетенції та порядку 

діяльності митних органів, їх місце в системі органів виконавчої влади, а 

також їх призначення й основні завдання. Підрозділ 3.2 «Ефективність 

діяльності органів, що реалізують державну митну політику: критерії 

оцінювання» присвячений аналізу комплексної, інтегрованої системи 

оцінювання ефективності митної служби.

Розділ 4 «Реформування системи органів, що реалізують державну 

митну політику: вектори оптимізації й забезпечення реалізації прав і свобод 

людини та громадянина» складається з двох підрозділів. У підрозділі 4.1
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«Зарубіжний досвід діяльності органів, що реалізують державну митну 

політику, в умовах забезпечення реалізації прав і свобод людини та 

громадянина» досліджено досвід зарубіжних держав із акцентом на ті, що 

мають найбільш розвинене митне законодавство, інституційну систему 

митного адміністрування та митну інфраструктуру. Підрозділ 4.2
о

«Концептуальні засади реформування органів, що реалізують державну 

митну політику» містить наукові положення, висновки та рекомендації щодо 

напрямів системного й докорінного вдосконалення організації і порядку 

діяльності митних органів за основними напрямами. Даний підрозділ є 

логічним завершенням дослідження, в якому сформульовані концептуальні 

бачення автора стосовно напрямів трансформації досліджуваної системи 

суб’єктів публічного адміністрування.

Наукова новизна одержаних результатів. В результаті проведеного 

дослідження сформульовано ряд нових наукових положень і висновків, які 

розв’язують важливу наукову проблему. Найсуттєвішими науковими 

результатами, які одержала здобувачка особисто і які характеризуються 

достовірністю та науковою новизною та є вагомим особистим внеском 

Маслової А. Б. у забезпечення розвитку юридичної науки, є такі:

-  уперше крізь призму філософсько-правового уявлення визначено 

методологію дослідження органів, які реалізують державну митну політику. 

Зокрема, зазначено, що застосування постпозитивістської методології 

пізнання органів митної політики характеризується акцентом на 

онтологічних основах проблеми, яка не вирішується через протиставлення й 

інші формально-логічні операції, не вичерпується зведенням теоретичних 

положень до емпірії спостережень та експериментів, а сприймається як 

відносна й, відповідно, потенційно фальсифікована;

-  запропоновано алгоритм системного аналізу публічної адміністрації 

як системи, виділено етапи такого аналізу. Окреслені автором етапи 

системного аналізу адаптовані під обраний предмет дослідження і 

методологію юридичної науки та складаються з таких стадій: визначення
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конфігуратора, визначення проблеми й проблематики, виявлення цілей, 

побудови та використання моделей, декомпозиції, агрегування;

-  запропоновано концептуальні засади фундаментального 

осучаснення митного законодавства України відповідно до найкращих 

міжнародних стандартів, а також визначення частки митних формальностей, 

які за підсумками аналізу й оцінки ризиків допущення підприємством 

порушень вимог митного законодавства можуть (за добровільною згодою 

підприємства) або повинні (за імперативними законодавчими приписами) 

виконуватися під час проведення щодо відповідного підприємства митного 

аудиту після випуску товарів у вільний обіг;

-  сформовано систему вимог до інструментів оцінювання

ефективності діяльності митних органів, яка включає такі заходи: 

1) диференціацію показників результативності й ефективності діяльності 

митних органів залежно від технологічних особливостей митного 

адміністрування на цих митних службах та інших особливих обставин, що 

впливають на використання загальних критеріїв для оцінювання діяльності 

конкретних митних підрозділів; 2) використання лише показових, 

вимірюваних, зрозумілих та об’єктивних критеріїв, якомога більш точне їх 

вираження та вимірювання, зокрема, за допомогою формул із конкретними 

змінними; 3) збалансованість системи критеріїв для оцінювання діяльності 

митної служби, що передбачає визначення за їх допомогою ступеня 

досягнення митною службою всіх її цілей; 4) виважене й стримане 

використання показників, що вимагає обов’язкового врахування

макроекономічного середовища та інших обставин, які мають значення й 

доповнюють показники ефективності діяльності митних органів, як основу 

для організаційних перетворень та управління митним адмініструванням; 

5) автоматизацію реєстрації змінних, що є підставою для оцінки діяльності 

митних органів.

Крім того, заслуговує на увагу здійснений здобувачкою аналіз 

доктринальних положень щодо формулювання змісту концепції

людиноцентризму в адміністративному праві. Зокрема, нею аргументовано,
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що концепція людиноцентризму як ідеологія адміністративного права не має 

чітко виписаної формули своєї категорії. Підкреслено, що такий висновок 

меншою мірою стосується доктрини, для якої людиноцентризм фактично є 

своєрідною методологією. У контексті ж певної ідеологічної основи 

адміністративного права як галузі права з підкресленням того, що 

квінтесенція людиноцентризму у праві загалом уособлена в положеннях ст. З 

Конституції України, стверджується, що багатогранність цієї філософії 

жодним чином не обмежується зазначеними положеннями Основного Закону 

України.

Слід погодитися з думкою автора, що будь-яка норма, суть якої 

зводиться до переваги (у правильному розумінні цього слова) інтересів, прав 

і свобод людини над державними інтересами, є втіленням ідей 

людиноцентризму у праві, зокрема адміністративному, а справедливе та 

правильне її (норми) застосування є не чим іншим, як практичним 

упровадженням зазначеної філософії в життя

Цікавими та корисними є наукові положення, висновки та 

рекомендації, викладені у роботі щодо загальних заходів з оптимізації 

процедур митного оформлення й митного контролю. До них можна віднести: 

1) доповнення митного законодавства положеннями стосовно забезпечення 

дотримання права підприємства «бути почутим», зокрема, права 

підприємства на доступ до документів та інформації, якими митний орган 

обґрунтовує своє рішення; 2) затвердження митними органами стандартних 

алгоритмів дій працівників митної служби під час виконання митних 

формальностей; 3) максимізація меж судового контролю за правомірністю 

рішень, дій і бездіяльності в межах митного оформлення та митного 

контролю за допомогою законодавчого наділення адміністративних судів 

повного юрисдикцією незалежно від дискреційних повноважень митних 

органів; 4) запровадження найкращих практик, пов’язаних із механізмом 

«єдиного вікна», платформою управління комерційною інформацією для 

логістики й торгівлі та зручних програмних рішень для користувачів послуг 

митних органів (блокчейн-платформи для відстеження вантажів і



документообігу, мобільний додаток для митного декларування та сплати 

митних платежів тощо).

Заслуговують на увагу теоретичні положення про ефективність 

публічного адміністрування. У дослідженні окреслено юридичні умови такої 

ефективності, до яких автор віднесла: а) якість адміністративного 

законодавства, що закріплює адміністративно-правовий статус суб’єктів 

публічного адміністрування (законність прийняття й опублікування 

відповідного нормативно-правового акта, його властивості законодавчої 

регламентації правореалізаційних правових засобів (адміністративний акт, 

скарга, пропозиція, заява, петиція, адміністративний позов тощо) та 

властивості законодавчої техніки, що охоплюють сукупність правил і 

прийомів роботи з підготовки й видання законів); б) рівень правосвідомості 

учасників правовідносин, що виникають у сфері публічного адміністрування 

(форма суспільної свідомості, що містить сукупність поглядів, почуттів, 

емоцій, а також уявлень і настанов, які характеризують ставлення учасників 

правовідносин, що виникають у сфері публічного адміністрування, до 

чинного адміністративного права, а також до права загалом).

Дисертація містить і низку інших положень, що свідчать про особистий 

вагомий внесок Анни Борисівни Маслової у розвиток науки.

Наукова і практична цінність дисертації. Сформульовані та 

обґрунтовані в дисертації положення, висновки і пропозиції можуть бути 

використані у:

-  науково-дослідній сфері -  під час проведення наукових семінарів, 

наукових досліджень;

-  правотворчості -  для підготовки пропозицій до чинного 

законодавства у сфері митної справи та державної митної політики;

-  правозастосовній діяльності -  з метою вдосконалення діяльності 

органів, що реалізують державну митну політику;

-  навчальному процесі -  під час підготовки навчальної літератури, 

навчальних програм, навчально-методичних матеріалів, у викладанні на 

юридичному факультеті спецкурсів «Мигне право», «Адміністративне

9
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право», «Реалізація та захист прав громадян у сфері публічного 

адміністрування», «Адміністративне судочинство». Наявні акти

впровадження доводять обґрунтованість даного висновку.

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих 

працях. Основні положення й результати дисертації відображені в 

одноосібній і колективній монографіях, одному навчально-методичному 

посібнику, 21 науковій статті (з них 19 опубліковані у виданнях, що визнані 

як фахові з юридичних наук та включені до міжнародних наукометричних 

баз, і 2 статті -  у зарубіжних наукових виданнях), а також у 7 тезах доповідей 

на науково-практичних конференціях.

Автореферат за своїм змістом відповідає структурі дисертації. В ньому 

повною мірою відображені основні положення, результати та висновки 

наукового дослідження.

Оцінка мови і стилю дисертації. Дисертація А. Б. Маслової написана 

науковим стилем, українською мовою. Наукові положення, висновки та 

рекомендації викладені стисло, точно, ясно та просто, що забезпечує легкість 

і доступність їх сприйняття.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Незважаючи на 

те, що дисертація «Органи, що реалізують державну митну політику, як 

складова системи публічного адміністрування: людиноцентристська 

концепція трансформації» справляє враження ґрунтовного, якісно 

оформленого дослідження, вона не позбавлена окремих дискусійних 

положень, які завжди притаманні роботам такого типу.

1. Із назви дисертації логічно витікає, що дисертантка акцентуватиме 

свою увагу на дослідженні людиноцентристського концепту зміни ролі 

органів, що реалізують державну митну політику. Адже предметом 

дослідження (с. 22) є людиноцентристська концепція трансформації органів, 

що реалізують державну митну політику, як складової частини системи 

публічного адміністрування. Це передбачає необхідність дослідити численні 

підходи до визначення категорії «людиноцентризм», з чим дисертантка 

чудово впоралася у підрозділі 1.2. Тим не менш, робота б тільки виграла,
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якби крім цього на початку дослідження було сформульовано й авторську 

систему критеріїв, яким мають відповідати органи що реалізують державну 

митну політику після трансформації.

2. Хотілося б почути думку дисертантки про те, яким чином 

концепція людиноцентризму поєднується з фіскальною функцією, яку, серед 

інших, покладено на систему митних органів? Адже стягнення митних 

платежів за ввезення в Україну товарів (наприклад, мотоцикла чи 

автомобіля) які не виробляються на її території важко вкладається в 

зазначений концепт. На мою думку, це не тільки не сприяє утвердженню 

прав та свобод людини, а навпаки, покладає на цю людину додаткове 

фінансове навантаження, звужує її права та свободи.

3. На с. 387 автор робить висновок, що діяльність митної служби 

характеризується багатовекторністю та мультипринципальніетю, через що 

система оцінки ефективності діяльності митних органів має бути 

всеохоплюючою та, поруч із тим, належно структурованою і збалансованою. 

Мультипринципальність як ознака діяльності митної служби згадується у 

дисертації як категорія, запропонована А. М. Вдовиченком для позначення 

того факту, що в будь-який момент чиновник державної агенції може 

підходити до розгляду певного питання з позицій різних принципалів. 

Дисертантка із цим положенням погоджується і використовує у своїй роботі 

(с. 190, 277, 306,311).

Категорія «мультипринципальність» не є загальновідомою науковою 

категорією. Тому, використовуючи її в науковій роботі такого рівня, варто 

було надати її визначення.

4. На с. 335-338 автор вказує, що перспективною із точки зору 

запровадження у вітчизняне митне законодавство є практика добровільного 

розкриття підприємствами фактів допущення ними порушення митних 

правил з умовою пом’якшення їх відповідальності за це або відмови від 

застосування до них будь-яких санкцій. При цьому описується цікавий 

практичний досвід Сінгапуру, Японії і Канади. Потім, на с. 372-373 

дисертантка знову згадує цей зарубіжний досвід і повертається до нього
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втретє на с. 377-378.

Логічним завершенням такого акцентування уваги був би авторський 

проект закону про внесення змін до чинного законодавства, яким би 

запроваджувалася .^вітчизняна процедура добровільного розкриття, що, 

безумовно, значно підвищило би практичне значення дослідження. Нажаль, 

дисертантка лише обмежилася висновком про те, даний механізм 

запровадити варто.

5. На с. 212 дисертації автор дійшов висновку, що «юридичними 

умовами ефективності публічного адміністрування» є якість 

адміністративного законодавства, що закріплює адміністративно-правовий 

статус суб’єктів публічного адміністрування і рівень правосвідомості 

учасників правовідносин, що виникають у сфері публічного адміністрування. 

Не зрозуміло, чому дисертантка визначає саме ці умови юридичними? Чому 

обмежується адміністративним законодавством, яке закріплює тільки 

адміністративно-правовий статус суб’єктів публічного адміністрування (адже 

якість процесуального (процедурного) законодавства також впливає на 

ефективність адміністрування).

6. Дане зауваження пов’язане із попереднім. На сторінках 4, 26, 212, 

описуючи другу умову ефективності публічного адміністрування, 

дисертантка застосовує категорію «чинне адміністративне право», що є не 

надто коректним, оскільки має йти мова про законодавство.

Слід наголосити, що висловлені зауваження та рекомендації жодним 

чином не погіршують позитивного враження від наукової праці Маслової А. 

Б. та не впливають на загальну високу оцінку якості здійсненого нею 

дослідження.

Висновок щодо відповідності дисертації основним вимогам:

За актуальністю, ступенем наукової новизни, обґрунтованістю, 

науковою та практичною значущістю отриманих результатів, повнотою їх 

викладення в опублікованих дисертантом наукових працях, а також за якістю 

оформлення дисертація «Органи, що реалізують державну митну 

політику, як складова системи публічного адміністрування:



в -н ооолюдиноцентристська концепція трансформації» може вважатися 

завершеною науковою працею, в якій вирішено важливу наукову проблему.

Зміст дисертації належним чином висвітлює проблематику теми 

дослідження; структура загалом відповідає змісту; авторські напрацювання, 

положення, висновки становлять теоретичний та практичний інтерес.

Відтак, на думку офіційного опонента, дисертація «Органи, що 

реалізують державну митну політику, як складова системи публічного 

адміністрування: людиноцентристська концепція трансформації» відповідає 

вимогам пп. 10, 12, 13 Порядку присудження наукових ступенів,

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року 

№567 (зі змінами), а її автор -  Анна Борисівна Маслова заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 

12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право.
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